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25/02/2016 às 14:30h. Local de realização da Sessão Pública: Rua
Formosa, 367 - 23º andar - Centro - São Paulo, SP. O edital completo
estará disponível no endereço eletrônico www.causp.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2016

MENOR PREÇO GLOBAL
Proc. Adm. nº 065/2015, Pregão Presencial n° 04/2016. Objeto: Con-
tratação de serviço provido por empresa de telecomunicação, es-
pecializada na prestação de serviço de fornecimento de link de acesso
à internet de alta velocidade, dedicado, com disponibilidade integral
da banda para a rede de dados do Conselho, conforme especificação
do Termo de Referência, Anexo I do Edital. Recebimento dos en-
velopes: 26/02/2016 até as 09:59h. Início da abertura dos envelopes:
26/02/2016 às 10:00h. Local de realização da Sessão Pública: Rua
Formosa, 367 - 23º andar - Centro - São Paulo, SP. O edital completo
estará disponível no endereço eletrônico www.causp.gov.br.

MARCELO MARTUSCELLI
Pregoeiro

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2016

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
7011/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de auditoria. Tais serviços
deverão incluir análises em códigos de aplicação; validação e teste do
algoritmo criptográfico e função de hash (sequência única de iden-
tificação de informação) utilizada na alteração da senha pelos usuá-
rios finais; emissão de parecer garantindo que o voto do eleitor é
secreto e que seu voto realmente foi computado para o candidato
escolhido; realização de testes de performance e de stress de sistema;
validação e testes do ambiente de produção do ponto de vista da
segurança e confiabilidade; análise de conformidade de prova de
conceito de soluções propostas de licitantes do sistema eleitoral ele-
trônico

ALBERTO LOPES DE BARROS
Pregoeiro

(SIDEC - 15/02/2016) 389133-02016-2016NE000001

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2015

Tipo: "técnica e preço"

O Conselho Federal de Contabilidade, por meio do Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público o re-
sultado de julgamento das propostas técnicas da licitação em epígrafe.
Após análise, apurou-se o seguinte resultado: UHY MOREIRA AU-
DITORES - Pontuação técnica: 244; índice técnico obtido: 1,00. MA-
CIEL AUDITORES - Pontuação técnica: 158; índice obtido: 0,65.

Brasília, 12 de fevereiro de 2016.
ROBSON WEIDER MENDES DE ARAÚJO

Membro da Comissão

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA

EXTRATO DO 3o- TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato firmado com a empresa Claro
S.A.; Objeto: prorrogar pelo período de 12 (doze) meses, a partir de
07 de fevereiro de 2016, a vigencia e execução do contrato de pres-
tação de serviço telefônico fixo comutado - STFC (telefonia fixo-fixo
e fixo-móvel), local e longa distância nacional e internacional; Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666/93; Valor Contratado: R$ 170.764,44
(cento e setenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais, quarenta e
quatro centavos); Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.09.036 -
Serviços de Telecomunicações; Processo CF: 0390/2012.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL

EDITAL DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016
ELEIÇÕES

O Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO), valendo-se de sua competência legal con-
tida na Lei Federal nº 6.316/1975 e na Resolução-COFFITO nº
413/2012 e considerando que:

1 - o mandato atual do plenário do COFFITO terminará em
19/06/2016, e que é seu dever, enquanto administrador da Autarquia
Federal, zelar pela aplicação dos princípios constitucionais previstos
pela norma do art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil;

2 - é indispensável que haja transição administrativa e deva
ocorrer em tempo suficiente para que não haja qualquer risco de
solução de continuidade para o exercício das atividades públicas que
presta o COFFITO em todo o território nacional;

3 - há 16 (dezesseis) Conselhos Regionais de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional - CREFITOs - constituídos e em pleno exercício
de suas respectivas funções institucionais, conforme as previsões da
Lei Federal nº 6.316/1975 e com respectivos plenários em exercício
de seus mandatos;

4 - o processo eleitoral do COFFITO tem natureza indireta e
deve ser realizado por 1 (um) representante de cada um dos 16
(dezesseis) CREFITOs cuja designação se faz por eleição de seus
respectivos plenários, nos termos da norma do § 1º do art. 2º da Lei
Federal nº 6.316/1975;

5 - devem ser observados o regulamento eleitoral estabe-
lecido pela Lei Federal nº 6.316/1975, a Resolução-COFFITO nº
349/2008 e o Acórdão-COFFITO nº 274/2011;

6 - decisão liminar nos autos do processo nº 5046300-
10.2015.04.7000, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária
de Curitiba/PR, que determinou: "3. Ante o exposto, defiro o pedido
de antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos do
questionado edital de convocação das eleições do COFFITO para o
quadriênio 2016/2020, publicado em 04/09/2015, com a consequente
suspensão do processo eleitoral correspondente. Outrossim, desde lo-
go autorizo que o COFFITO promova a publicação de novo edital de
convocação das eleições, em que deverá ser respeitado o prazo mí-
nimo de vinte dias para a inscrição de chapas e indicar o número
correto do acórdão que serve de regulamento ao processo eleitoral.";
decide:

MANTER os atos praticados no processo eleitoral até a sua
suspensão, inclusive as inscrições já realizadas.

DAR PROSSEGUIMENTO, por este ato convocatório, ao
processo eleitoral para eleição de chapa de Conselheiros Efetivos e de
Suplentes de Conselheiros para a gestão 2016-2020 do COFFITO e
CONVOCAR o Colégio Eleitoral, que se compõe de 1 (um) re-
presentante eleitor de cada um dos 16 (dezesseis) CREFITOs, eleitos
nos termos do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 6.316/1975, para a
sessão preliminar, a se realizar no dia 17/03/2016, que terá início às
14h, na sede do COFFITO, em Brasília-DF, para credenciamento dos
representantes de cada CREFITO, para fins de legitimidade do voto,
e após, para julgamento de eventuais impugnações, exame, discussão,
aprovação e registro das chapas concorrentes.

CONVOCAR, ainda, o referido Colégio Eleitoral para a ses-
são de eleição a ser instalada e realizada no dia 18/03/2016, às 10h,
em primeira chamada, com a maioria dos representantes dos CRE-
FITOs credenciados na sessão preliminar e habilitados ao exercício
do voto, ou, em segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a pri-
meira, com qualquer número de representantes credenciados, nos ter-
mos do art. 6º da Resolução-COFFITO nº 349/2008.

Ambas as sessões serão realizadas na sede do COFFITO,
situada no SRTVS, Quadra 701, Conjunto L, Edifício Assis Cha-
teaubriand, Bloco II, Sala do Plenário, Brasília-DF. Feita a apuração,
será proclamada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos,
considerando os delegados eleitores devidamente credenciados na ses-
são preliminar, procedendo-se ao sorteio no caso de empate.

O novo período de INSCRIÇÃO DE CHAPA, em acata-
mento à decisão judicial supra, será de 17/02/2016 a 08/03/2016, no
horário das 9h às 17h, na sede do COFFITO, em Brasília-DF, e o
requerimento será recebido mediante protocolo assinado por um dos
integrantes da chapa, devendo estar instruído com os documentos
previstos na Resolução-COFFITO nº 349/2008, publicada no Diário
Oficial da União nº 100, Seção 4, página 92, de 28/05/2008, e al-
terações decorrentes do Acórdão-COFFITO nº 247/2011, publicado
no Diário Oficial da União nº 34, de 16/02/2012, Seção 1, página
147.

ROBERTO MATTAR CEPEDA

AV I S O
PREGÃO Nº 12/2015

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(COFFITO) torna público, para conhecimento dos interessados, que
reiniciará a fase de classificação das propostas comerciais do Pregão
Presencial nº 12/2015 no dia 29 de fevereiro de 2016, às 10h, na
forma do disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais
cominações legais, para a AQUISIÇÃO de COMPUTADORES. Mais
informações pelo telefone (61) 3035-3800 ou no endereço de cor-
respondência eletrônica licitacao@coffito.org.br.

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2016 -SRP

PROCESSO Nº 345/15. OBJETO: Registro de Preço para eventuais
aquisições de materiais de limpeza, materiais de copa e cozinha e
materiais de higiene para o cra-rs, conforme termo de referência,
Anexo I. INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 10 horas
do dia 16/02/2016. LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOS-
TAS: 9 horas do dia 29/02/2016. ABERTURA DAS PROPOSTAS:
10 horas do dia 29/02/2016. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 14
horas do dia 29/02/2016. LOCAL: CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, no seguinte en-
dereço eletrônico: www.pregaobanrisul.com.br ou em link no site

www.crars.org.br. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Material de Higiene, Limpeza e Con-
servação; 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de copa e cozinha;
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Outros materiais de consumo. REFE-
RÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será ob-
servado o horário de Brasília (DF). PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA: mínimo 365 dias. critério de julgamento: menor preço
global por lote. condições de pagamento: item 10 deste edital.

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2016.
VALTER LUIZ DE LEMOS

Conselheiro Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATOS

Espécie: Contrato. Contratado: Geraldo Magela de Faria. Contratante:
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Objeto: Ser-
viços de revisão, de correção, de conferência e de ajustes dos artigos
da Revista Mineira de Contabilidade, edições do 1º, 2º e 3º qua-
drimestres de 2016. Valor total: R$ 6.006,96. Data da assinatura:
13/02/2016. Vigência: 12 meses. Modalidade: Dispensa de Licitação
com fundamento no inciso II, do art. 24, da Lei nº 8666/93.

Espécie: Termo de Compromisso. Destinatária: Cooperativa de Re-
ciclagem dos Catadores da Rede de Economia Solidaria-CATAU-
NIDOS. Destinador: Conselho Regional de Contabilidade de Minas
Gerais. Objeto: Destinação de materiais recicláveis para fins de re-
ciclagem. Data da assinatura: 14/02/2016. Vigência: 6 meses. Fun-
damento: Decreto nº 5.940/06.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2016

Nº Processo: 004/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de organização de eventos, incluindo as
atividades de ornamentação, de locação de mobiliário, de recepcio-
nistas e de seguranças, tendo em vista a realização do Seminário de
Conselheiros e Delegados do CRCMG, bem como da solenidade de
posse dos novos membros do Plenário do Conselho, eleitos para o
mandato de 2016 a 2019, nas condições estabelecidas no Edital nº
003/2016 e no seu Termo de Referência - Anexo I. Edital disponível
na sede do CRCMG, Rua Cláudio Manoel, 639, Bairro Savassi, Belo
Horizonte-MG, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h30min, ou pelos
sites www.crcmg.org.br e www.comprasnet.gov.br. Envio das pro-
postas a partir das 8h30min do dia 16/02/2016, no site www.com-
prasnet.gov.br. Abertura das propostas no dia 26/02/2016, às 10h, no
site www.comprasnet.gov.br.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2016.
CONTADOR ROGÉRIO MARQUES NOÉ

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2016

O CRCRJ torna público a retificação do item 12.2.3. - QUA-
LIFICAÇÃO TÉCNICA do Edital do PE 006/2016, sem alteração da
data de sua realização, dia 23/02/2016, às 15 horas. O edital está
disponível no site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. Mais
informações pelo e-mail: licitacao@crcrj.org.br ou pelo telefone (21)
2216-9603.

VITÓRIA MARIA DA SILVA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES
DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2015

Processo Secom nº 285/2015
O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis

da 2ª Região - CRECISP, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei 10.520/02, em con-
formidade com o que consta no Processo Secom nº 285/2015, HO-
MOLOGA o objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da licitação
na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2015, do tipo Menor Preço
por Item, à empresa WMN Comércio e Distribuição de Produtos
Alimentícios Eireli - ME, para o Item 01 - Café, empresa J Brilhante
Comercial Ltda. - EPP, para o Item 02 - Açúcar, empresa MZM
Moreira Ltda. - ME, para o Item 03 - Chá e a empresa Exitus
Comercial Produtos e Serviços Ltda. - EPP, para o item 4 - Adoçante,
por terem apresentado, nos termos do Edital de Licitação, as pro-
postas mais vantajosas para este Conselho.

São Paulo-SP, 10 de fevereiro de 2016.
JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO
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